
 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

Protokoll 
       Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd (KLSR)
  
   1 april 2019 
 
Plats och tid; Rådhuset, Mörrumssalen klockan 18.30 – 20.30 

Stora gruppen 

Närvarande Beslutande: 

Marco Gustavsson Landsbygdssamordnare 

Marianne Westerberg Landsbygdsutvecklare 

Eva Stanlysson Svängsta samhällsförening 

Hans Nilsson  Åryds bygdekommitté 

Christer Fasth   Hallo Mörrum 

Jenny Ödman  Forneboda bygdeförening 

Sigurd Karlsson Halasjöbygdens hembygdsförening 

Linda Eskilsson LRF 

Karoline Mattsson Tararp – Nötabråne 

 

Frånvaro  

Jonas Månsson Hällaryds samhällsförening 

Rebecca Folkesson Hällaryds samhällsförening 

Lisbeth Klyft  Halasjöbygdens hembygdsförening 

Monica Nobach  Svängsta samhällsförening 

Ute Klemt-Andersson Tararp  - Nötabråne 

Kristina Lindfors Åryds Bygdekommitté 

Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté  

Marie Algotsson Ringamåla Bygdekommitté 

Thomas Nilsson  LRF 

Katja Tillqvist  Forneboda bygdeförening 

 

Utses att justera:  

Justering:  Christer Fasth, Hallo Mörrum   
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§ 1.  Mötets öppnande                                                                                                       

Marco Gustavsson hälsade välkommen och förklarade Karlshamns landsbygds - och skärgårdsråd möte 

öppnat. 

§ 2. Val av justeringsperson            

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna, Christer Fasth, Hallo Mörrum 

§ 3.   Dagordning                  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslut att godkänna dagordningen. 

§ 4.   Mötesordning 

Linda Eskilsson berättade om sina tankar om hur vi i fortsättningsvis ska ha våra möten. (se bifogad fil) 

Ett klargörande vad det gäller vår gruppindelning i lilla och stora gruppen. Stora gruppen, det vill säga 

alla, både ordinarie och suppleanter träffas fyra gånger per år, feb, juni, sept och dec. Lilla gruppen, det 

är ordinarie ledamöter träffas även mars, april, maj, okt och nov. Vi träffas första torsdagen i varje månad 

mellan kl 18.30 – 20.30. Om man som ordinarie ledamot fått förhinder att delta måste det meddelas till 

Marianne samt till sin ersättare. Det är den ordinarie ledamotens uppgift att informera sin ersättare om 

agendan så att hen kan förbereda sig inför mötet.  

Det som framkom var att vi måste ha koll på tiden så att alla får komma till tals så ingen känner sig stressad 

och tappar sig.  

Representant från bygderna behöver inte sitta med i ortens styrelse men ska vara beslutad i dess styrelse 

som godkänd representant. 

För att kunna bli så effektiva som möjligt ska frågor som man vill diskutera inför kvällen skickas in till 

Marianne senast en vecka före mötet. Detta för att kunna förbereda frågorna och eventuellt kalla in någon 

annan kompetens för att kunna ge svar på frågorna. Alla frågor är viktiga! 

Vad det gäller rapporteringen så föreslogs att vi bara ska ta upp viktiga saker. Vi kommer fortsättningsvis 

att som tidigare gå laget runt men det nya är att vi bara får 1 min/person för rapportering. Då gäller det 

bara att ta det viktigaste. Vi tog upp exemplet om årsmöten – alla föreningar har årsmöte så det behövs 

inte tas upp i detta forum. Men om det är något nytt som sker eller har skett så berättar vi det.    

Ekonomi – önskemål om att informera bredare om ekonomin och inte bara om bidragen. 

Hur tar vi besluten? Vi försöker alltid komma överens i frågorna så vi har aldrig behövt att rösta men det 

kan vara bra att vi vet hur vi ska göra vid en omröstning. Alla deltagare får var sin röst utom Marianne och 

Marco. Det är representanterna i gruppen som bestämmer.  

Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslutade att godkänna förslagen. 
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§ 5.  Uppföljning föregående möte 
 
Marianne gick igenom processmötet vi hade den 6 mars (se bifogad fil). För att gå vidare med processen 
föreslogs tre åtgärder som vi ska arbeta med under vården 2019. 

• Åtgärd 1 – Konkretisera gruppens syfte 

• Åtgärd 2 – Bestämma tre fokusområden 

• Åtgärd 3 – Bilda intressegrupper 

Detta är en process som vi ska arbeta med under våren 2019.  
Under kvällen arbetade vi med åtgärd 1 så syftet med Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd blir som 
följer; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till nästa möte bestämdes att varje ort skall ta med tre fokusområden som man vill fokusera på i sitt 
arbete. Därefter kommer vi att diskutera vilka områden skall fokusera på och med det också ta med de 
synpunkter som kom fram vid processmötet.  
 
Karlshamns landsbygds och skärgårdsråd beslutade att godkänna förslagen. 
 
 
§ 6.  Digitala ansökningar  
 
Från och med 2019 kommer det att se lite annorlunda ut vad det gäller att söka stöd för föreningarna. 
Allting kommer att ske digitalt. Det kommer att komma manualer till alla föreningar där man på ett enkelt 
sätt ser hur man ska ansöka. Detta gäller alla föreningar i kommunen och det kommer att krävas att 
föreningen varje år uppdaterar sina kontaktuppgifter. Lanseringen av den nya hemsidan varifrån man 
ansöker planeras att komma igång under mars månad.  
Läs mer på https://www.karlshamn.se/fritid-och-kultur/ 
 

§ 7.  Rapporter 

Hällaryds samhällsförening har haft årsmöte och fått in lite nya styrelsemedlemmar.  

LRF – har haft en Kulturkväll 

Forneboda – har haft årsmöte och nytt folk i styrelsen. 

Svängsta – Klart nu att skyltarna är klara och kan sättas upp. Svängstadagen 8 sept. 

Mörrum – Nytt folk i styrelsen – Trevlig fiskepremiär. 

Åryd – ny styrelse vald. Gunni Olsson ny ordförande 



 

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten 
Rådhuset, 374 81  Karlshamn 

E-post. naringsliv@karlshamn.se   Tel. 0454-815 00,  Fax. 0454-816 25 

 

Halahult – Här har man haft vårstädning 

Marco rapporterade från KS; 
Nu har man köpt in mark i Åryd för utvecklandet av våtmarken.  
Guöviklubbens båtklubb – har fått hjärtstartare godkänd för bidrag. 
Bredbandsanslutning för Ihre BTK, Törneryds bygdegård, Forneboda hembygdsförening samt Emneboda 
samhällsförening har beviljats.  
 
§ 8.  På gång – Hans berättade att årsstämma i länsbygderådet där Hans sitter i valberedningen och är 
suppleant i styrelsen. Han vill ha förslag på en ny suppleant i länsbygderådets styrelse efter Monica 
Nobach. 
 

§ 9.  Övriga frågor  

Marco tog upp en brinnande fråga. Trafikverket har beslutat att man tittar över alla sina lampor efter 

trafikverkets vägar. Där livslängdens är över hälften på lamporna behålls de. Är livslängden under hälften 

tar man bort lamporna. De uppskattade kostnaden för kommunen är ca 1 miljon + drift. Om det sker i alla 

delar av kommunen kommer det uppskattningsvis vara en investering på ca 7 – 8 miljoner kronor per år i 

flera år. Förslaget som är lagt är att man ser över behovet men ser till att det finns belysning där det finns 

bostäder och i korsningar. Många stolpar är gamla och när de behöver bytas kan man passa på att sätta 

dit moderna stolpar, armaturerna skall bytas ut till ledlampor.  

LRF – på många marker där man tar ned telenätet lämnas många stolpar kvar och trådar hänger ned som 

kan skada viltet. Man har satt upp en lapp på stolparna om att det var godkänt att lämna kvar dem. Marco 

tar på sig frågan.  

Marianne påminde om att nominera till stipendiet.  

 
Avslut: 

Marco tackade för ett givande möte och nästa gång vi träffas är det den 2 maj i Forneboda. 

 

Marco Gustavsson, Landsbygdssamordnare      Christer Fasth, Hallo Mörrum 

Ordförande         Justerare 


